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  Åpning og påfylling 

Toppen er utstyrt med barnesikring. Trykk toppen nedover og vri for å åpne eller 
lukke tanken. Pass på at du holder e-sigaretten med munnstykket opp slik at ikke 
e-væsken renner ut. Fyll på e-væsken nedi tanken. Ikke fyll over indikatorlinjen 
som vist på bildene. Da vil det renne over når du skrur på toppen igjen. Dersom 
det er første gang du benytter e-sigaretten, eller du har byttet fordamperhode, 

les om drypping og venteperiode i punkt 3. 
 

 
 

 

Bruk 

Batteriet er deaktivert når du får det. For å aktivere, 
klikk 5 ganger hurtig på batteriknappen. Tanken 
begynner å blinke, og batteriet er aktivert. Du kan 
deaktivere batteriet på den samme måten. Tanken 
lyser når du holder knappen inne. Du må holde 
knappen inne mens du inhalerer, og slipp den når du 
er ferdig med inhaleringen. Vri ringen på toppen for å 
justere luftinntaket. Mer luftinntak vil gi mindre konsentrert damp. Prøv deg frem til det som passer 
deg best. Du kan også bytte fargen på lampen i tanken. Deaktiver batteriet, og hold inne 
batteriknappen inntil det begynner å lyse i lampen. Da kan du klikke for å bytte farge. Deretter må 
du aktivere batteriet igjen. 

Bytte av fordamperhode 

Fordamperhodet er forbruksvare og må byttes etter 2-3 ukers bruk. Dersom 
det er lite damp/lite eller ingen knitring/brentsmak, og tanken ikke er tom,  
må fordamperhodet byttes. For å bytte fordamperhodet så skrur man opp 
tanken på samme måte som når man skal fylle på e-væske. Fordamperhodet 
er festet til toppdelen av tanken. Skru ut gammelt fordamperhode. Drypp ett 
par dråper med e-væske i hullet på toppen av nytt fordamperhode for å 
unngå tørrbrenning, og skru den inn i toppdelen. Skru sammen tanken og la 
e-sigaretten stå i 5 minutter med e-væske i tanken slik at e-væsken trenger 
inn i fordamperhodet og forhindrer brentsmak. Nye fordamperhoder kan 
bestilles fra oss. Husk å bestille i tide slik at du ikke går tom. 

 

Lading  

Bruk vedlagte mikro-USB kabel, eller du kan bruke en eksisterende mikro-USB 
kabel dersom du har dette. Lampen i tanken slutter å lyse når batteriet er 
fulladet.  
 

 

God damping!!! 
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